
 
 

 
 
 

 
 
 

รายงานการด าเนินกจิการสมาคม ประจ าปี 2561 

 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอด็ จ ากดั 

 

 

วัน อาทิตย์ ท่ี  28  เมษายน  2562 

 

ณ ห้องปทุมทองโรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็ 

ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ที่ สฌ.สอ.รอ. 013/2562                                                                  สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย ์
                                                                                                        ครูร้อยเอด็ จ  ากดั (สฌ.สอ.รอ) 

      66 ถนนปัทมานนท ์ ต  าบลในเมือง   
                                                                                                     อ  าเภอเมืองร้อยเอด็  จงัหวดัร้อยเอด็ 45000 

 

                                10  เมษายน 2562 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 

 
เรียน  สมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561                                                จ  านวน  1  ชุด 
 
                เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิการฌาปนกจิสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 มาตรา 22 และขอ้บงัคบัสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั (สฌ.สอ.รอ.) สมาคมจึงไดจ้ดัให้มีการประชุมใหญ่สามญั

ประจ าปี 2561 ขึ้น ในวนัอาทิตย ์ที่ 28  เมษายน  2562 ณ ห้องปทุมทองโรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็ อ  าเภอเมือง
ร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ เวลา 08.00 น. เพือ่รับทราบการด าเนินกจิการของสมาคมในรอบปีทีผ่่านมา และพิจารณา
เร่ืองต่างๆ 

                 สมาคมจึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวขา้งตน้ โดยไม่มี
ค่าตอบแทนในการเขา้ร่วมประชุม แต่จะมีอาหารวา่งและอาหารกลางวนัไวบ้ริการ  
 

      จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

                                      ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                                      ( นายไพบูลย ์ อินทร์งาม ) 
                                        นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั 

 
 

       งานธุรการ ( สฌ.สอ.รอ. ) 
       โทร. (043) 516-619 วนิดา,ศุภาพิชญ,์อภิเดช 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2561 
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั (สฌ.สอ.รอ.) 

วนัอาทิตย ์ที่  28  เมษายน  2562 เวลา 08.00 น. 

ณ ห้องปทุมทองโรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอด็ จ.ร้อยเอด็ 
............................................................................................................................. ................................................. 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 แนะน าท่านผูม้ีเกยีรติและที่ปรึกษา 
   1.2 แนะน าคณะกรรมการด าเนินการ ชุดปัจจุบนั 
   1.3 แสดงความอาลยัแกส่มาชิก สฌ.สอ.รอ. ที่เสียชีวติในรอบปี 2561 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้ งที่แลว้ 
   2.1 รับรองการประชุมใหญ่สามญั วนัที่ 30 เมษายน 2561 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
   3.1 รับทราบรายงานกจิการของสมาคมในรอบปี 2561 

   3.2 รับทราบรายงานการใชจ่้ายเงินงบประมาณของสมาคมในรอบปี 2561 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1 พิจารณาอนุมตัิบญัชีรายได ้ค่าใชจ่้าย และบญัชีงบดุลของสมาคม 
                                         4.2 พิจารณาอนุมตัิแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั ประจ าปี 2562 
                                         4.3 การแกไ้ขขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัยค์รูร้อยเอด็  จ  ากดั 

(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2560  
                                      4.4 การแกไ้ขระเบยีบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็  จ  ากดั  

วา่ดว้ย ระเบียบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของเจา้หนา้ที่สมาคม พ.ศ. 2560 

                                         4.5 การแกไ้ขบญัชีทา้ยระเบยีบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ร้อยเอด็  จ  ากดั วา่ดว้ย ระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของเจา้หนา้ที่สมาคม พ.ศ. 2560  
                                         4.6 การแต่งตั้งผูต้รวจบญัชีสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัยค์รูร้อยเอด็  

จ  ากดั 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 
ของ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั 

วนั  อาทิตย ์ ที ่ 28  เมษายน 2562 

ณ  ห้องปทมุทองโรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็ อ  าเภอเมอืงร้อยเอด็  จงัหวดัร้อยเอด็ 
……………………………………………………………………………………………………………………..  

 

                   ปัจจุบนัสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั มีจ  านวนสมาชิก ณ วนัที่  

31  ธนัวาคม  2561 จ านวนทั้งส้ิน  13,239   คน  ซ่ึงมีจ  านวนผูท้ีเ่ขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี ท ั้งส้ิน.....................คน  
ครบองคป์ระชุมตามที่ก  าหนดในพระราชบญัญตัิการฌาปนกจิสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 มาตรา 25 การประชุมใหญ่  
ตอ้งมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อย

คนจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 
                   เร่ิมประชุมเวลา..........................น. 

 
      ประธานกล่าวเปิดประชุม และเร่ิมประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
    

ระเบียบวาระที่   1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 แนะน าผูม้ีเกยีรติและที่ปรึกษาสมาคม 

                  1.1.1 นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ ์                                    ที่ปรึกษา 
                  1.1.2 นางมยุรี  โอวาทกานนท ์                                       ที่ปรึกษา 
                  1.1.3 นายสุริยะ  จนัทร์เพง็                                              ที่ปรึกษา 
                  1.1.4 นายจนัดา  ม่วงดี                                                    ที่ปรึกษา 

             1.2 แนะน าคณะกรรมการด าเนินการ ชุดปัจจุบนั                              
                                    1.2.1 นายไพบูลย ์  อินทร์งาม                                         นายกสมาคม 

                             1.2.2 นายไชยรัตน ์ ธรรมประเสริฐ                                อุปนายกสมาคม 
                             1.2.3 นายจกัรกฤษณ์   ถินค าเชิด                                     เลขานุการ 
                             1.2.4 นางเตือนใจ   ศรีหาคลงั                                         เหรัญญกิ 
                             1.2.5 นายโกเมท   บุญไชย                                              นายทะเบียน 
                             1.2.6 นายบวร   ประสาร                                                 กรรมการ 
                             1.2.7 นายค าพูล   วเิชียรศรี                                              กรรมการ 
                             1.2.8 นายถล า   ช  านาญจนัทร์                                         กรรมการ 
                             1.2.9 นายสรรเพชญ   พนัธ์ภกัดี                                      กรรมการ 
                             1.2.10 นางวชัณีย ์ เปลรินทร์                                           กรรมการ 
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                             1.2.11 นางจิราภรณ์  รักษาภายใน                                     กรรมการ 
                             1.2.12 นายบุญศิลป์  สีท ามา                                              กรรมการ 
                             1.2.13 นางสดสี สาตรา                                                     กรรมการ 
                             1.2.14 นางน ้าทิพย ์ นาเมืองรักษ ์                                      กรรมการ 

                                    1.2.15 นายสุกจิ  กลางสุข                                                  กรรมการ 
                              1.3 แนะน าเจา้หนา้ที่สมาคม                     
                                    1.3.1 นางสาววนิดา  ดวงชาทม                                        หวัหนา้ส านกังาน 
                                    1.3.2 นางสาวศุภาพิชญ ์ ธรรมศิลป์                                  เจา้หนา้ที่ 
                                    1.3.3 นายอภิเดช  ม่วงด ี                                                   เจา้หนา้ที่ 
                                    1.3.4 นางสาวธิดา  อินทร์งาม                                           เจา้หนา้ที่ 
                              1.4 แสดงความอาลยัแกส่มาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั 
ที่เสียชีวติ ในรอบปี 2561  “ในนามของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั ขอแสดง
ความเสียใจกบัครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแกก่รรม ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา จ านวน 126 ราย เพื่อเป็นการไวอ้าลยั
และเป็นเกยีรติแกเ่พือ่นสมาชิกที่ถึงแกก่รรม ขอเชิญทุกท่านโปรดยืนไวอ้าลยัเป็นเวลา 1 นาที” 
 
ที่ประชุม  ........................................................................................................................................... ........................ 
     

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 

                             เร่ืองรับรองรายงานกจิการประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่  30   เมษายน  2561 ณ หอประชุมโรงเรียน

เมืองร้อยเอด็  อ  าเภอเมืองร้อยเอด็  จงัหวดัร้อยเอด็       
                             เลขานุการไดอ้่านรายงานการประชุมใหญ่ เมื่อวนัที่  30   เมษายน  2561 ใหส้มาชิกในที่ประชุม
ฟังหลงัจากประชุมครบทุกวาระการประชุมแลว้  เพื่อรับรองความถกูตอ้ง     

     

ที่ประชุม มีมติรับรองเป็นเอกฉนัท ์
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ      

  

                                 3.1 รับทราบรายงานกจิการของสมาคม ในรอบปี 2561 
                                       3.1.1 สมาชิกเขา้ใหม่และออกจากสมาคมฯ ระหวา่งปี  
                                                3.1.1.1 ในวนัส้ินปี 2561 สมาคมฯ มีสมาชิกทั้งส้ิน         13,155  คน 

- สมาชิกเขา้ใหม่  ระหวา่งปี 2561                                            215   คน 
- สมาชิกออก  ระหวา่งปี 2561                                                 132   คน 
- ในวนัส้ินปี  2561 สมาคมฯ มีสมาชิกทั้งส้ิน                     13,238   คน 
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                                         3.1.2 รายละเอยีดสมาชิกออก  ระหวา่งปี 2561  
                                                                     -    สมาชิกเสียชีวติ                                                                              126   คน   

                                                                     -    สมาชิกลาออก                                                                                      6   คน 

 

 รายช่ือสมาชิกที่เข้าใหม่ (กรณีพเิศษ) ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561  จ านวน 173 ราย 

 

ล าดบั ช่ือ-สกุล วนัที่สมคัร หน่วยงาน ประเภทสมาชิก เงนิบริจาค 

1 นางวนิดา พวงผกา 2/8/2561 อ.โพนทอง สมทบ 20,000.00 

2 นายสุพฒัน ์วเิศษโวหาร 14/8/2561 อ.หนองพอก สามญั 20,000.00 

3 นางบวัไข ส าลี 14/8/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 20,000.00 

4 นางสาววรานนัท ์สีหานาม 14/8/2561 อ.เกษตรวสิัย สามญั 4,500.00 

5 นางบุญถิ่น สีหานาม 14/8/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 20,000.00 

6 นายประเวส เพง็อารีย ์ 14/8/2561 อ.โพธ์ิชยั สมทบ 20,000.00 

7 นางประครอง เพง็อา 14/8/2561 อ.โพธ์ิชยั สมทบ 10,000.00 

8 นางจนัใด ศรีอ่อน 20/8/2561 อ.โพธ์ิชยั สมทบ 10,000.00 

9 นายชรินทร์ สายเนตร 21/8/2561 อ.เสลภูม ิ สมทบ 2,500.00 

10 นางบวัรี มะโนขนัธ์ 21/8/2561 อ.เสลภูม ิ สมทบ 4,500.00 

11 นายสมภพ เฉลิมแสน 22/8/2561 อ.เมือง สามญั 4,500.00 

12 นางบงัอร มูลตรีภกัด ี 23/8/2561 อ.พนมไพร สามญั 3,000.00 

13 นายธวชัชยั มูลตรีภกัด ี 23/8/2561 อ.สุวรรณภูม ิ สามญั 3,000.00 

14 นายถาวร มูลตรีภกัด ี 23/8/2561 อ.สุวรรณภูม ิ สมทบ 20,000.00 

15 นายบุญเลิศ สายเช้ือ 23/8/2561 อ.พนมไพร สมทบ 20,000.00 

16 นางณฏัฐนี์ย ์จนัทร์เดช 24/8/2561 อ.ศรีสมเดจ็ สามญั 2,500.00 

17 นางบวัศรี วนัตาแสง 24/8/2561 อ.ศรีสมเดจ็ สมทบ 5,500.00 

18 นายชยัพิธ วนัตาแสง 24/8/2561 อ.ศรีสมเดจ็ สมทบ 8,000.00 

19 นางวรา พนันึก 27/8/2561 อ.อาจสามารถ สามญั 2,500.00 

20 นายบุญหนา หาญบวัแกว้ 27/8/2561 อ.อาจสามารถ สมทบ 20,000.00 

21 นางอ าภา วฬุิวนั 27/8/2561 อ.เกษตรวสิัย สามญั 2,500.00 



  7  
 

ล าดบั ช่ือ-สกุล วนัที่สมคัร หน่วยงาน ประเภทสมาชิก เงนิบริจาค 

22 นางอุบล ทวนีนัท์ 27/8/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 5,500.00 

23 นายประเสริฐ ทวนีนัท ์ 27/8/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 8,000.00 

24 นางทองบ่อ ขนัธ์ดวง 29/8/2561 อ.เมืองร้อยเอด็ สมทบ 20,000.00 

25 นายสมานลภ จนัทร์มณี 30/8/2561 อ.เสลภูม ิ สมทบ 20,000.00 

26 นายสังข ์จิตชยั 3/9/2561 สพป.รอ.เขต3 สมทบ 10,000.00 

27 นางอมัพร จิตชยั 3/9/2561 สพป.รอ. เขต3 สมทบ 10,000.00 

28 นางมาลยั ราญมีชยั 4/9/2561 อ.เสลภูม ิ สมทบ 5,500.00 

29 นางทองทิพย ์โยวราช 5/9/2561 อ.ศรีสมเดจ็ สมทบ 4,500.00 

30 นายถึง วงศ์หินกอง 6/9/2561 อ.โพนทราย สมทบ 20,000.00 

31 นางสมพร วงศ์หินกอง 6/9/2561 อ.โพนทราย สมทบ 10,000.00 

32 นางสง่า หลา้ก  า่ 7/9/2561 อ.ธวชับุรี สมทบ 8,000.00 

33 นายสังคม เพช็รโรจน ์ 7/9/2561 อ.โพธ์ิชยั สามญั 8,000.00 

34 นางบุญทนั เพช็รโรจน ์ 7/9/2561 อ.โพธ์ิชยั สมทบ 5,500.00 

35 นางอ่อนตา สายุทธ์ 10/9/2561 อ.สุวรรณภูม ิ สมทบ 20,000.00 

36 นายสมเดช โคสุวรรณ์ 11/9/2561 วทิยาลยัการอาชีพ สมทบ 8,000.00 

37 นายทวชิชยั รุจิเวชวงษ ์ 12/9/2561 อ.โพธ์ิชยั สามญั 2,500.00 

38 นายจึงเซ้ียะ แซ่ส่ง 12/9/2561 อ.โพธ์ิชยั สมทบ 20,000.00 

39 นางธีราพรรณ รุจิเวชวงษ ์ 12/9/2561 อ.โพธ์ิชยั สมทบ 8,000.00 

40 นายไสย สิงห์ทองเศษ 13/9/2561 อ.อาจสามารถ สมทบ 20,000.00 

41 นางกุหลาบ สิงห์ทองเศษ 13/9/2561 อ.อาจสามารถ สมทบ 10,000.00 

42 นางปัตนี นนัตลาด 14/9/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 4,500.00 

43 นางบุดดี ช่างศรี 14/9/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 20,000.00 

44 นายบุญล ้า ภูโทถ ้า 17/9/2561 จ.กาฬสินธ์ุ สมทบ 20,000.00 

45 นายนพดล ชิตบณัฑิตย ์ 18/9/2561 อ.จตุรพกัตรพิมาน สามญั 5,500.00 

46 นางสุจิตรา อภยัวงศ ์ 20/9/2561 มหาวทิยาลยั 
มกุฎราชวทิยาลยั 

สามญั 3,500.00 

47 นางนอ้ย สุราอามาตย ์ 20/9/2561 มหาวทิยาลยั 
มกุฎราชวทิยาลยั 

สมทบ 20,000.00 

 



  8  
 

ล าดบั ช่ือ-สกุล วนัที่สมคัร หน่วยงาน ประเภทสมาชิก เงนิบริจาค 

48 นางแดง โคตรสินธ์ุ 21/9/2561 อ.เสลภูม ิ สามญั 4,500.00 

49 นายสมศกัดิ์  อนัสงัหาร 21/9/2561 สนง.วฒันธรรม สมทบ 5,500.00 

50 นางรัชณีย ์เจริญนนท ์ 26/9/2561 มหาวทิยาลยั 
มกุฎราชวทิยาลยั 

สามญั 3,500.00 

51 นางส าเนียง ไปบน 26/9/2561 มหาวทิยาลยั 
มกุฎราชวทิยาลยั 

สมทบ 20,000.00 

52 นางวสิาขะ เจริญสุข 16/10/2561 อ.โพนทอง สามญั 5,500.00 

53 นายค าตนั มูลผลึก 16/10/2561 อ.จงัหาร สามญั 5,500.00 

54 นายยงยุทธ สังฆะมณี 16/10/2561 มหาวทิยาลยั 
ราชภฎัร้อยเอด็ 

สามญั 2,500.00 

55 นางสาวแสงจนัทร์ ศกัดิวงษ ์ 16/10/2561 อ.เสลภูม ิ สมทบ 8,000.00 

56 นางสาวอโนมา สายยางห้า 16/10/2561 อ.อาจสามารถ สามญั 3,000.00 

57 นางบุญเพง็ องัคะ 16/10/2561 อ.จตุรพกัตรพิมาน สามญั 4,500.00 

58 นางหนูกูล สังฆะมณี 16/10/2561 มหาวทิยาลยั 
ราชภฎัร้อยเอด็ 

สมทบ 10,000.00 

59 นางสาวพิศมยั แกว้ค  าไสย ์ 1/11/2561 อ.เกษตรวสิัย สามญั 2,500.00 

60 นายสมพงษ ์แกว้ค  าไสย ์ 1/11/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 10,000.00 

61 นางสาวหนูพร หาญอาษา 1/11/2561 อ.เมืองร้อยเอด็ สามญั 2,500.00 

62 นางสมร หาญอาษา 1/11/2561 อ.เมืองร้อยเอด็ สมทบ 8,000.00 

63 นางปภากร มะณีแสง 1/11/2561 อ.เมือง สามญั 3,500.00 

64 นางจิมกร มะณีแสง 1/11/2561 อ.เมือง สมทบ 10,000.00 

65 นายอาคม องัคะ 1/11/2561 อ.จตุรพกัตรพิมาน สมทบ 5,500.00 

66 นางประนอม อุยะเอก 1/11/2561 อ.หนองพอก สมทบ 5,500.00 

67 นายหนูเกน อุยะเอก 1/11/2561 อ.หนองพอก สมทบ 10,000.00 

68 นางสมศรี นอ้ยมาลา 1/11/2561 อ.เชียงขวญั สมทบ 10,000.00 

69 นายสลิต นอ้ยมาลา 1/11/2561 อ.เชียงขวญั สมทบ 20,000.00 

70 นายฉลอง สินโสภา 1/11/2561 อ.เมืองสรวง สามญั 20,000.00 

71 นายชาญชยั ศิริวฒันานนท์ 1/11/2561 อ.สุวรรณภูม ิ สามญั 3,500.00 

72 นางศศิวมิล ศิริวฒันานนท์ 1/11/2561 อ.เกษตรวสิัย สามญั 3,000.00 
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ล าดบั ช่ือ-สกุล วนัที่สมคัร หน่วยงาน ประเภทสมาชิก เงนิบริจาค 

73 นางจ าเนียร ตราโต 1/11/2561 อ.โพนทอง สมทบ 20,000.00 

74 นายประเสริฐ อรุณรัตน ์ 1/11/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 5,500.00 

75 นางดวงจนัทร์ ทิพชยั 1/11/2561 อ.โพธ์ิชยั สามญั 8,000.00 

76 นางยุพิน เบญ็จรูญ 1/11/2561 อ.โพธ์ิชยั สามญั 8,000.00 

77 นายอภิสิทธ์ิ หาสนาม 1/11/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 4,500.00 

78 นางอรอนงค ์อุดหนุน 1/11/2561 อ.เกษตรวสิัย สามญั 2,500.00 

79 นางสง่า อุดหนุน 1/11/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 10,000.00 

80 นางสาวศิมาวรรณ โฮมแพน 1/11/2561 มหาวทิยาลยั 
ราชภฎัร้อยเอด็ 

สามญั 3,500.00 

81 นางสงวน โฮมแพน 1/11/2561 อุดมศึกษา สมทบ 8,000.00 

82 นายค านึง โฮมแพน 1/11/2561 มหาวทิยาลยั 
ราชภฎัร้อยเอด็ 

สมทบ 10,000.00 

83 นางนิตยา ศรีเที่ยง 1/11/2561 อ.ปทุมรัตต ์ สามญั 3,000.00 

84 นายหมุน วงษล์ุน 1/11/2561 อ.ปทุมรัตต ์ สมทบ 20,000.00 

85 นางจ าปา วงษล์ุน 1/11/2561 อ..ปทุมรัตต ์ สมทบ 8,000.00 

86 นางสาวเอมอร ดอนสามารถ 1/11/2561 อ.โพธ์ิชยั สามญั 3,500.00 

87 นางสมร แสนภูม ิ 1/11/2561 อ.เกษตรวสิัย สามญั 20,000.00 

88 นายประหยดั ละอองศรี 1/11/2561 อ.ธวชับุรี สามญั 5,500.00 

89 นางสมหมาย นนัทพฒัน ์ 1/11/2561 อ.เมืองร้อยเอด็ สมทบ 20,000.00 

90 นางสาวพิกุล เหลาทอง 1/11/2561 อ.จตุรพกัตรพิมาน สามญั 3,500.00 

91 นางชีพสุคนธ์ สุวรรณพงศ ์ 1/11/2561 อ.โพนทอง สมทบ 8,000.00 

92 นางลลิตา ละอองศรี 1/11/2561 อ.ธวชับุรี สมทบ 3,500.00 

93 นางสาวบงัอร โสน ้าเที่ยง 1/11/2561 อ.สุวรรณภูม ิ สามญั 3,000.00 

94 นายบุญมี โสน ้าเที่ยง 1/11/2561 อ.สุวรรณภูม ิ สมทบ 10,000.00 

95 นางประภากร พวงศรีเคน 1/11/2561 อ.ปทุมรัตต ์ สามญั 2,500.00 

96 นายสี ศฤงคาร 1/11/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 20,000.00 

97 นายสมบูรณ์ เหลาทอง 1/11/2561 อ.จตุรพกัตรพิมาน สมทบ 20,000.00 

98 นางมะณี ศฤงคาร 1/11/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 20,000.00 

 



  10  
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99 นางดอกไม ้โสน ้าเที่ยง 1/11/2561 อ.สุวรรณภูม ิ สมทบ 8,000.00 

100 นางประยงค ์มูลผลึก 1/11/2561 อ.จงัหาร สมทบ 5,500.00 

101 นางหลิน ฤทธิหงส์ 1/11/2561 อ.จตุรพกัตรพิมาน สมทบ 10,000.00 

102 นายทองแดง ศรีวสิัย 1/11/2561 อ.เสลภูม ิ สมทบ 20,000.00 

103 นางเพญ็ ศรีวลิยั 1/11/2561 อ.เสลภูม ิ สมทบ 10,000.00 

104 นางอาทิตย ์จนัทร์บุญมี 1/11/2561 อ.สุวรรณภูม ิ สามญั 3,500.00 

105 นายภูมิเกยีรต ิจอ้ยนุแสง 2/11/2561 อ.เสลภูม ิ สมทบ 3,500.00 

106 นายสนิท สีหลอด 14/11/2561 จ.สุรินทร์ สมทบ 10,000.00 

107 นางสมหวงั สีหลอด 14/11/2561 จ.สุรินทร์ สมทบ 20,000.00 

108 นายมานะ ทีคลงั 14/11/2561 อ.เกษตรวสิัย สามญั 2,500.00 

109 นางหล่วน สายุทธ 14/11/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 10,000.00 

110 นางสาวภทัริกา ชิณช่าง 14/11/2561 มหาวทิยาลยั 
ราชภฎัร้อยเอด็ 

สามญั 2,500.00 

111 นางบวัแกว้ ปากวเิศษ 14/11/2561 อ.หนองพอก สมทบ 10,000.00 

112 นายประสิทธ์ิ เศษวงศ ์ 14/11/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 20,000.00 

113 นางลว้น เศษวงศ ์ 14/11/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 8,000.00 

114 นางสาวสุพิชฌาย ์ทองเลศิ 17/12/2561 อ.เสลภูมิ| สามญั 3,000.00 

115 นายสัญชยั ทองเลิศ 17/12/2561 สพม. 27 สมทบ 8,000.00 

116 นางสุดใจ ทองเลศิ 17/12/2561 สพม. 27 สมทบ 10,000.00 

117 นาง พรรณี ศรีกมัพล 17/12/2561 เทศบาลต าบลปทุมรัตต ์ สามญั 4,500.00 

118 นางบุญร่วม สุนทรวฒัน ์ 17/12/2561 อบต. สมทบ 20,000.00 

119 นายธวชั มะเสนะ 17/12/2561 อ.ปทุมรัตต ์ สามญั 5,500.00 

120 นายนิรันทร์ สมปู่  17/12/2561 เทศบาลเมืองร้อยเอด็ สามญั 3,000.00 

121 นางอาภาภรณ์ จอมหลา้พีรตกิุล 17/12/2561 จ.ขอนแกน่ สมทบ 2,500.00 

122 นางสมหมาย สมปู่  17/12/2561 เทศบาลเมืองร้อยเอด็ สมทบ 10,000.00 

123 นายประยูร จอมหลา้พรีติกุล 17/12/2561 จ.เชียงใหม ่ สมทบ 3,000.00 

124 นางสาวคุณากร บวัผนั 17/12/2561 บ านาญเขต 1 สมทบ 3,500.00 

125 นางสาวกงัสดาล มูลละ 17/12/2561 บ านาญเขต 2 สมทบ 2,500.00 
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126 นางศุภชาดา ฌานทิพยด ารง 17/12/2561 อ.เมือง สามญั 5,500.00 

127 นางรัมมา เวยีงวเิศษ 17/12/2561 บ านาญเขต 1 สมทบ 3,000.00 

128 นางวนัทนา ทศันพูนชยั 17/12/2561 บ านาญเขต 1 สมทบ 4,500.00 

129 นางศิริลกัษณ์ มูลละคร 17/12/2561 อ.สุวรรณภูม ิ สามญั 3,500.00 

130 นายจิตกรณ์ เพชรภกัด ี 17/12/2561 มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัร้อยเอด็ 

สามญั 3,000.00 

131 นายบรรยง มสีวสัดิ์  17/12/2561 เทศบาลเมืองร้อยเอด็ สามญั 10,000.00 

132 นางอ าพนั สารบรรณ 17/12/2561 อ.หนองพอก สมทบ 5,500.00 

133 นายเจริญ เพชรภกัด ี 17/12/2561 อุดมศึกษา สมทบ 20,000.00 

134 นายโฮม เวยีงฆอ้ง 17/12/2561 สพป.รอ. เขต 2 สมทบ 20,000.00 

135 นายโสภนัธ์ ตรีเหรา 17/12/2561 อ.ธวชับุรี สมทบ 20,000.00 

136 นางสาวสโรชรัตน ์นนัโท 17/12/2561 อ.เมืองร้อยเอด็ สามญั 3,500.00 

137 นางล าเพลิน เวยีงฆอ้ง 17/12/2561 สพป.รอ. เขต 2 สมทบ 20,000.00 

138 นางวไิลพรรณ ไมห้อม 17/12/2561 อ.เมืองสรวง สามญั 2,500.00 

139 นายจรูญ แสงเทียน 17/12/2561 อ.โพธ์ิชยั สามญั 5,500.00 

140 นายประสาท นนัโท 17/12/2561 สพป.รอ. เขต 1 สมทบ 20,000.00 

141 นางธมลวรรณกนัต ์แสงเทียน 17/12/2561 สพป.รอ.เขต 3 สมทบ 4,500.00 

142 นางอรุณรัตน ์ศรสุทธ์ิ 17/12/2561 อ.ธวชับุรี สามญั 3,500.00 

143 นางดวงจนัทร์ ไชยชนะ 17/12/2561 สพป.รอ. เขต 1 สมทบ 20,000.00 

144 นางสายสมร ธรรมโท 17/12/2561 อ.เมือง สามญั 10,000.00 

145 นางนนัทนา เสาวบ์ุปผา 17/12/2561 อ.เมืองร้อยเอด็ สามญั 4,500.00 

146 นางพิมพา จนัทร์อยู ่ 17/12/2561 อ.เมืองร้อยเอด็ สมทบ 8,000.00 

147 นางดว้ง โรมจนัทร์ 17/12/2561 สพป.รอ. เขต 1 สมทบ 20,000.00 

148 นายวรการ กมลเลศิ 17/12/2561 อ.สุวรรณภูม ิ สามญั 8,000.00 

149 นางประทุมวรรณ์ ภูสนาม 17/12/2561 เทศบาลต าบลปทุมรัตต ์ สามญั 4,500.00 

150 นางขนัธมาศ หลวงเพชร 17/12/2561 จ.นครราชสีมา สมทบ 3,500.00 

151 นางสม ไมห้อม 17/12/2561 สพป.รอ. เขต 2 สมทบ 5,500.00 

152 นายพิพฒันช์ยั จนัทร์โตพฤกษ ์ 17/12/2561 อ.เมืองร้อยเอด็ สามญั 4,500.00 
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153 นางสุกานดา จนัทร์โตพฤกษ ์ 17/12/2561 สพป.รอ. เขต 1 สมทบ 4,500.00 

154 นายมานสั จนัทร์อยู่ 17/12/2561 อ.มืองร้อยเอด็ สมทบ 8,000.00 

155 นายวเิชียร แสงจนัดา 17/12/2561 สพป.รอ. เขต 3 สมทบ 10,000.00 

156 นางสาวจิราภรณ์ นามมะ 17/12/2561 อ.จงัหาร สามญั 3,500.00 

157 นายสมบูรณ์ ยุบลเขต 17/12/2561 สพป.รอ.เขต 2 สมทบ 20,000.00 

158 นางนิภา ชินค า 17/12/2561 อ.เมือง สามญั 8,000.00 

159 นางกิง่แกว้ เกื้อหนองขุ่น 17/12/2561 อ.หนองพอก สามญั 4,500.00 

160 นางเอมอร สินธุไพร 17/12/2561 อ.สุวรรณภูม ิ สามญั 5,500.00 

161 นายนิสิต สินธุไพร 17/12/2561 บ านาญเขต 2 สมทบ 8,000.00 

162 นางรังษี จนัทร์แกว้ 17/12/2561 อ.เสลภูม ิ สามญั 5,500.00 

163 นางลดัดาวลัย ์วงัผือ 17/12/2561 อ.พนมไพร สมทบ 3,000.00 

164 นายถวาย ลาบวัสาร 17/12/2561 สพป.รอ.เขต 3 สมทบ 20,000.00 

165 นายเสถียร บุญวเิศษ 17/12/2561 อ.เมืองร้อยเอด็ สมทบ 20,000.00 

166 นางลอง นามมะ 17/12/2561 สพป.รอ.เขต 1 สมทบ 20,000.00 

167 นายประสาทพร บุญแท่ง 17/12/2561 อ.สุวรรณภูม ิ สามญั 8,000.00 

168 นางมาลยั บุญแท่ง 17/12/2561 บ านาญเขต 2 สมทบ 8,000.00 

169 นางทองใส พลรักษ ์ 17/12/2561 สพป.รอ.เขต 3 สมทบ 20,000.00 

170 นางวารุณี สิบหมู่ 17/12/2561 บ านาญเขต 2 สมทบ 4,500.00 

171 นายประไพ พลรักษ ์ 17/12/2561 สพป.รอ. เขต 3 สมทบ 20,000.00 

172 นางจนัทร์เพญ็  นนัโท 17/12/2561 สพป.รอ. เขต 1 สมทบ 20,000.00 

173 นางร าพึง  กมลเลศิ 17/12/2561 บ านาญเขต2 สมทบ 8,000.00 
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รายช่ือสมาชิกที่เข้าใหม่ (กรณีปกติ) ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561    จ านวน 42 ราย 

 

ล าดบั ช่ือ-สกุล วนัที่สมคัร หน่วยงาน ประเภทสมาชิก ค่าสมคัร ค่าบ ารุง 

1 นางสาววชัรี ชายศรี 23/3/2561 สนง. ศธ. จ.ร้อยเอด็ สามญั 100.00 50.00 

2 นายสุทิน พบักระโทก 23/3/2561 สนง. ศธ. จ.ร้อยเอด็ สมทบ 100.00 50.00 

3 นางสาวเตือนใจ ช่อรักษ ์ 11/4/2561 อ.ปทุมรัตต ์ สามญั 100.00 50.00 

4 นางเสง่ียม ช่อรักษ ์ 11/4/2561 อ.ปทุมรัตต ์ สมทบ 100.00 50.00 

5 นายสงวน ช่อรักษ ์ 11/4/2561 อ.ปทุมรัตต ์ สมทบ 100.00 50.00 

6 นางวนัวสิา สีท ามา 11/4/2561 อ.เมืองร้อยเอด็ สมทบ 100.00 50.00 

7 นางสาวสุพตัรา กาสิงห ์ 25/4/2561 อ.เกษตรวสิัย สามญั 100.00 50.00 

8 นายจกัรวฒัน ์พนัสลาบขวา 27/4/2561 อ.ศรีสมเดจ็ สามญั 100.00 50.00 

9 นายฉตัรชยั ขุนหอม 2/5/2561 อ.อาจสามารถ สามญั 100.00 50.00 

10 นางประจกัร์ ขุนหอม 2/5/2561 อ.อาจสามารถ สมทบ 100.00 50.00 

11 นางสาววราสินี ประวริัตน์ 25/5/2561 อ.ศรีสมเดจ็ สามญั 100.00 50.00 

12 นางสาวอุราวรรณ์ วงศ์จ  าปา 4/6/2561 อ.หนองพอก สามญั 100.00 50.00 

13 นายหนูเจน วงศ์จ  าปา 4/6/2561 อ.หนองพอก สมทบ 100.00 50.00 

14 นางถาวร วงศ์จ  าปา 4/6/2561 อ.หนองพอก สมทบ 100.00 50.00 

15 นายรดา มาลาม 15/6/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 100.00 50.00 

16 นายนิติกร วรรณชา 22/6/2561 อ.เสลภูม ิ สามญั 100.00 50.00 

17 นางณณพชัร ศิลปักษา 14/8/2561 อ.อาจสามารถ สมทบ 100.00 50.00 

18 นางสุณิสา สายเนตร 21/8/2561 อ.เสลภูม ิ สามญั 100.00 50.00 

19 นางสุภาพร ข่าขนัมะล ี 22/8/2561 อ.โพนทราย สามญั 100.00 50.00 

20 นายณรงค ์ข่าขนัมะลี 22/8/2561 อ.โพนทราย สมทบ 100.00 50.00 

21 นายณฐัพล สุขสีดา 22/8/2561 อ.โพนทราย สมทบ 100.00 50.00 

22 นางกลัยา บุตรศาสตร์ 7/9/2561 อ.ธวชับุรี สามญั 100.00 50.00 

23 นายชวน ละครไชย 7/9/2561 อ.หนองพอก สามญั 100.00 50.00 

24 นางมวญ ละครไชย 7/9/2561 อ.หนองพอก สมทบ 100.00 50.00 

25 นางสาวธรพร สีนอ้ยขาว 12/9/2561 อ.เมือง สมทบ 100.00 50.00 

26 นางสาวกุสุมา สิงห์ทองเศษ 13/9/2561 อ.อาจสามารถ สามญั 100.00 50.00 

27 นายนพรุจ ศิริประภากุล 14/9/2561 อ.อาจสามารถ สมทบ 100.00 50.00 
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ล าดบั ช่ือ-สกุล วนัที่สมคัร หน่วยงาน ประเภทสมาชิก ค่าสมคัร ค่าบ ารุง 

28 นางเยาวภา ทิวาพฒัน ์ 16/10/2561 อ.เสลภูม ิ สามญั 100.00 50.00 

29 นายโกมินทร์ สีนอ้ยขาว 16/10/2561 อ.เมือง สมทบ 100.00 50.00 

30 นายสรพงศ ์สีนอ้ยขาว 16/10/2561 อ.เมือง สมทบ 100.00 50.00 

31 นางสาวเสาวณี อุยะเอก 1/11/2561 อ.หนองพอก สามญั 100.00 50.00 

32 นางสาวกมลกาญจน ์อรุณรัตน ์ 1/11/2561 อ.เกษตรวสิัย สามญั 100.00 50.00 

33 นางสาวร าไพ แสงสะโส 1/11/2561 อ.เกษตรวสิัย สามญั 100.00 50.00 

34 นางเสง่ียม แสงสะโส 1/11/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 100.00 50.00 

35 นายบุญโฮม แสงสะโส 1/11/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 100.00 50.00 

36 นายจกัรพงษ ์หงษฟ้์อน 2/11/2561 อ.โพนทอง สมทบ 100.00 50.00 

37 นายฤทธิรงค ์เศษวงค ์ 14/11/2561 อ.เกษตรวสิัย สามญั 100.00 50.00 

38 นางสาวพิกุล ศรีพลลา 14/11/2561 อ.ศรีสมเดจ็ สามญั 100.00 50.00 

39 นายบุญถิ่น มหาสาโร 17/12/2561 สพป.รอ. เขต1 สามญั 100.00 50.00 

40 นางวนันี มหาสาโร 17/12/2561 สพป.รอ. เขต 1 สมทบ 100.00 50.00 

41 นายคุณานนท ์โพธิกะ 17/12/2561 สพป.รอ.เขต 3 สมทบ 100.00 50.00 

42 นางสาวภทัรภรณ์ ทุมเทยีง 27/12/2561 เจา้หนา้ที่สมาคมฯ สมทบ 100.00 50.00 
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รายงาน สมาชิกเสียชีวติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2561   จ านวน 126 ราย 

 

ล าดบั ช่ือ-สกุล ว/ด/ป  
ที่เสียชีวติ 

สังกดั ประเภท
สมาชิก 

ค่าสงเคราะห์
ศพ 

1 นาย สมจิตร โสภาอุทก 3/1/2561 อ.ศรีสมเดจ็ สามญั 263,180.00 

2 นาย ไชยยศ พลเยีย่ม 27/12/2560 อ.โพนทอง สามญั 263,060.00 

3 นาย ทินกร กองพิธี 7/12/2560 อ.จตุรพกัตรพิมาน สามญั 263,040.00 

4 นาง ศิวพร สืบชมภู 29/12/2560 อ.โพนทอง สามญั 263,020.00 

5 นางสาว สุธีรัตน ์ปัจจยัคา 29/12/2560 ว.อาชีวศึกษา สามญั 263,000.00 

6 นาง จ าเนียร ศรีปัตถา 3/1/2561 อ.เมืองร้อยเอด็ สามญั 262,980.00 

7 นาง อมัพวนั ศรีปัตถา 28/10/2560 อ.เสลภูม ิ สมทบ 262,980.00 

8 จ.ส.ต. บญัชา ชาวนาเสียว 5/1/2561 อ.โพนทอง สมทบ 262,960.00 

9 นาย สมเพช็ร อุดมฉว ี 26/12/2560 อ.ศรีสมเดจ็ สามญั 262,940.00 

10 นาย วรีะพนัธ์ นิลผาย 14/1/2561 อ.เสลภูม ิ สามญั 262,920.00 

11 นาย สวสัดิ์  พลพนัธ์ 21/12/2560 มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัร้อยเอด็ 

สมทบ 262,900.00 

12 นาย ชยัรัตน ์มะลิซ้อน 15/11/2560 อ.สุวรรณภูม ิ สามญั 262,880.00 

13 นาง เสถียร มละโยธา(ดีรักษา) 26/12/2560 อ.เมือง สามญั 262,860.00 

14 นาง นนัทศิ์ริ หล่อปิยานนท ์ 28/1/2561 สตรีศึกษา 1,2 สามญั 262,820.00 

15 นาย เสถียร ละครสิงห ์ 6/7/2560 อ.ศรีสมเดจ็ สามญั 262,800.00 

16 นาง ทองอยู ่นอ้ยวงัคลงั 17/1/2561 อ.สุวรรณภูม ิ สมทบ 262,780.00 

17 นาย ประมุข ศรีจ านงค ์ 12/2/2561 อ.ศรีสมเดจ็ สามญั 262,760.00 

18 นาย บรรพต พนัธ์หินกอง 11/2/2561 อ.สุวรรณภูม ิ สามญั 262,720.00 

19 นาง หนูพนั มาตรหลุบเลา 11/2/2561 อ.สุวรรณภูม ิ สมทบ 262,700.00 

20 นาย ประพนัธ์ มาตรสวา่ง 15/10/2560 อ.โพธ์ิชยั สามญั 262,680.00 

21 นาง กิง่แกว้ ชาญวจิิตร 8/2/2561 อ.เมือง สามญั 262,660.00 

22 นาย จรัล เชิงหอม 18/1/2561 อ.เมือง สามญั 262,640.00 

23 นาย ประเสริฐ พรมวงศ ์ 9/12/2560 อ.เสลภูม ิ สามญั 262,620.00 

24 นาง อ านวย บุญวเิศษ 23/2/2561 อ.เมือง สมทบ 262,600.00 
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ล าดบั ช่ือ-สกุล ว/ด/ป ที่
เสียชีวติ 

สังกดั ประเภท
สมาชิก 

ค่าสงเคราะห์
ศพ 

25 นางสมปอง เศรษฐมาตย ์ 4/11/2560 อ.เมือง สามญั 262,580.00 

26 นายปราโมทย ์ห้อยทอง 6/6/2560 อ.เกษตรวสิัย สามญั 262,560.00 

27 นายสังคีต โยธาขนัธ์ 2/3/2561 อ.เมือง สมทบ 262,540.00 

28 นายวาโย งามดี 27/2/2561 อ.เมือง สมทบ 262,520.00 

29 นายโกศล พรมเมอืงเปลือย 8/3/2561 อ.เมยวด ี สามญั 262,500.00 

30 นายบ ารุง เวยีงสมุทร 2/3/2561 อ.เมยวด ี สามญั 262,480.00 

31 นายบรรจง ยนัตะพนัธ์ 2/3/2561 อ.ศรีสมเดจ็ สมทบ 262,460.00 

32 นางสาวรุ้งศิริ ศิริพจน ์ 17/3/2561 เทศบาลเมืองร้อยเอด็ สามญั 262,440.00 

33 นายเสรีวฒัน ์เคนโยธา 17/1/2561 อ.อาจสามารถ สมทบ 262,420.00 

34 นายเคลื่อน โยธคล 6/2/2561 อ.ธวชับุรี สามญั 262,440.00 

35 นายบญัชา สามิบตัิ 19/3/2561 อ.เมือง สามญั 262,420.00 

36 นายธ ารง ศรีวเิศษ 22/3/2561 อ.ธวชับุรี สามญั 262,400.00 

37 นายทองจนัทร์ บวัสอน 6/4/2561 อ.จตุรพกัตรพิมาน สามญั 262,360.00 

38 นายวริัตน ์สุวรรณ์ 8/4/2561 อ.เสลภูม ิ สมทบ 262,400.00 

39 นายประภาษ นนัโท 17/4/2561 อ.เมือง สามญั 262,380.00 

40 นายวชิยั สมศิลา 24/4/2561 อ.เมือง สามญั 262,360.00 

41 นายโอภาส ส าแดงเดช 26/4/2561 อ.จงัหาร สมทบ 262,420.00 

42 นางจนัทร์ศรี พิมพะทิตย ์ 17/4/2561 อ.ศรีสมเดจ็ สามญั 262,400.00 

43 นางสาวทองเลื่อน นิตยโรจน ์ 3/5/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 262,380.00 

44 นางส าเนียง เวยีงวเิศษ 30/1/2561 อ.ธวชับุรี สมทบ 262,360.00 

45 นายวชิยั พฒันทองด ี 22/4/2561 อ.เชียงขวญั สามญั 262,340.00 

46 นางล าใย เพชรไพร 6/5/2561 อ.ศรีสมเดจ็ สมทบ 262,320.00 

47 นางพยอม ไชยค า 2/5/2561 อ.หนองพอก สมทบ 262,300.00 

48 นายทองสุข พมิพด์ ี 10/5/2561 อ.จตุรพกัตรพิมาน สามญั 262,280.00 

49 นางนงคศ์รี สุกใส 13/5/2561 อ.พนมไพร สมทบ 262,260.00 

50 นางวบิูลย ์ตรีภพ 13/5/2561 อ.หนองพอก สามญั 262,240.00 

51 นายปัญญา นวลรักษา 20/5/2561 อ.อาจสามารถ สามญั 262,240.00 
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ล าดบั ช่ือ-สกุล ว/ด/ป ที่
เสียชีวติ 

สังกดั ประเภท
สมาชิก 

ค่าสงเคราะห์
ศพ 

52 นายวรีะ แสนมะโน 29/5/2561 อ.สุวรรณภูม ิ สามญั 262,220.00 

53 นางนทัปภา ประพนธ์ 31/5/2561 อ.จตุรพกัตรพิมาน สามญั 262,200.00 

54 นางหนุน ค  ามา 18/5/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 262,180.00 

55 นางรุ่งเรือง เวยีงสมุทร 14/4/2561 อ.อาจสามารถ สามญั 262,220.00 

56 นายวเิชียร โอฆะพนม 6/6/2561 อ.พนมไพร สามญั 262,200.00 

57 นายเดชา หลา้โพนทนั 8/6/2561 อ.อาจสามารถ สามญั 262,180.00 

58 นายไวยกูล วรฉตัร 21/1/2559 อ.เสลภูม ิ สามญั 237,780.00 

59 นายค า โพธ์ินาแค 13/6/2561 อ.ปทุมรัตต ์ สมทบ 262,160.00 

60 นางสุวคนธ์ ไชยเกตุ 4/6/2561 อ.จตุรพกัตรพิมาน สามญั 262,140.00 

61 นางสัมฤทธ์ิ ใจเมือง 16/6/2561 อ.สุวรรณภูม ิ สมทบ 262,120.00 

62 นายประสิทธ์ิ ค  าหอม 14/6/2561 อ.โพนทอง สมทบ 262,120.00 

63 นางจนัทร์มร แกว้ค  าใต ้ 16/6/2561 อ.ทุ่งเขาหลวง สามญั 262,100.00 

64 นายพิชิต ศรีทองแดง 3/6/2561 อ.ธวชับุรี สามญั 262,080.00 

65 นายประเสริฐ สีสาร 1/7/2561 อ.ศรีสมเดจ็ สามญั 262,060.00 

66 นายทองเลื่อน ศรีสุธญัญาวงศ ์ 1/7/2561 อ.เสลภูม ิ สามญั 262,040.00 

67 นางบงัคม กณัหา 30/6/2561 อ.พนมไพร สมทบ 262,020.00 

68 นายศรชยั หางนาค 2/7/2561 อ.เมือง สามญั 262,000.00 

69 นายพินิจ หลกัค า 6/7/2561 อ.สุวรรณภูม ิ สามญั 261,980.00 

70 นายวเิชียร มหามาตย ์ 11/7/2561 อ.เมือง สามญั 261,960.00 

71 นางสาวดวงจนัทร์ ภาชนะวรรณ 16/7/2561 อ.เมือง สามญั 261,940.00 

72 นายมานพ พรพระ 14/7/2561 บ านาญเทศบาลเมือง สมทบ 261,920.00 

73 นายประยูร ดีพลงาม 27/6/2561 อ.สุวรรณภูม ิ สามญั 261,900.00 

74 นายเจริญศกัดิ์  พระสวา่ง 21/6/2561 อ.เสลภูม ิ สามญั 261,820.00 

75 นายบุญเพง็ ปะกาเว 24/7/2561 อ.อาจสามารถ สามญั 261,800.00 

76 นายทองใบ ศรีทองแดง 21/7/2561 อ.เสลภูม ิ สามญั 261,780.00 

77 นายรัศมี ไทยลา 31/7/2561 อ.เมือง สมทบ 261,760.00 
78 นายพิทกัษ ์ประเสริฐสงัข ์ 20/7/2561 อ.เสลภูม ิ สามญั 261,760.00 
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ล าดบั ช่ือ-สกุล ว/ด/ป ที่
เสียชีวติ 

สังกดั ประเภท
สมาชิก 

ค่าสงเคราะห์
ศพ 

79 นางสวาทศรี เครือสีดา 28/7/2561 อ.เมือง สามญั 261,740.00 

80 นายสุภาพ สุขก  าเนิด 27/7/2561 อ.เสลภูม ิ สามญั 261,720.00 

81 นายประมุข พุทธดี 7/8/2561 อ.พนมไพร สามญั 261,700.00 

82 นายทองใบ สีลาดเลา 7/8/2561 อ.จงัหาร สามญั 261,820.00 

83 นายบุญมา ภูมิดอนมิ่ง 7/8/2561 อ.โพธ์ิชยั สามญั 261,800.00 

84 นางวภิาวดี หาสกุล 10/8/2561 อ.เมือง สามญั 261,780.00 

85 นายไพทูรย ์ปุริโส 14/8/2561 อ.เมือง สามญั 261,740.00 

86 นายทว ีศิลารัตน ์ 22/6/2561 อ.ธวชับุรี สมทบ 261,800.00 

87 นายสมควร พุทธาสมศรี 6/8/2561 อ.พนมไพร สามญั 261,780.00 

88 นายสุนนัท ์ใยค าโพด 17/8/2561 อ.ปทุมรัตต ์ สามญั 261,760.00 

89 นายสุนทร วงศ์ค  าจนัทร์ 15/7/2561 อ.พนมไพร สามญั 261,740.00 

90 นายประสาธน ์มะลิรัตน์ 22/8/2561 อ.พนมไพร สมทบ 261,880.00 

91 นายสาทร ทาสระคู 27/8/2561 อ.สุวรรณภูม ิ สามญั 262,020.00 

92 นายพรมมา ใจธรรม 26/8/2561 อ.อาจสามารถ สมทบ 262,000.00 

93 นายคูณ มณีเรือง 1/9/2561 อ.เมือง สามญั 262,060.00 

94 นายอุทิน ยาหสั 26/8/2561 อ.โพนทอง สมทบ 262,040.00 

95 นายวริรัส ขนัแขง็ 31/8/2561 อ.อาจสามารถ สมทบ 262,020.00 

96 นางสังเพียร พลเยีย่ม 21/10/2559 อ.เมยวด ี สมทบ 240,520.00 

97 ด.ต.โชคสรรค ์วโรรส 26/9/2561 อ.ปทุมรัตต ์ สมทบ 262,000.00 

98 นางปิยะนุช ประทุมทอง 29/8/2561 อ.เกษตรวสิัย สมทบ 262,000.00 

99 นายประยูร สุภารี 6/9/2561 อ.ธวชับุรี สามญั 262,140.00 

100 นายประสิทธ์ิ ประเสริฐสงัข ์ 10/9/2561 อ.หนองพอก สมทบ 262,160.00 

101 นางเลี่ยมทอง พลเยี่ยม 10/9/2561 อ.หนองพอก สมทบ 262,140.00 

102 นายมานพ ขุราษี 17/9/2561 อ.ธวชับุรี สามญั 262,360.00 
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ล าดบั ช่ือ-สกุล ว/ด/ป ที่
เสียชีวติ 

สังกดั ประเภท
สมาชิก 

ค่าสงเคราะห์
ศพ 

103 นายชุมพล สอปัญญา 13/9/2561 อ.หนองพอก สามญั 262,380.00 

104 นางพิกุล เนาวะดี 21/9/2561 อ.จตุรพกัตรพิมาน สามญั 262,400.00 

105 นายพีระศกัดิ์  จนัทร์ศรี 24/9/2561 อ.เมือง สามญั 262,380.00 

106 นางกรองแกว้ เปลือยหนองแข ้ 22/9/2561 อ.พนมไพร สมทบ 262,400.00 

107 นายประดิษฐ ์นอ้ยเมืองเปลือย 25/9/2561 อ.จงัหาร สามญั 262,380.00 

108 นางละเอียด กา้นจกัร 4/10/2561 อ.ปทุมรัตต ์ สามญั 262,360.00 

109 นางสุจิตรา ขามช่วง 29/9/2561 อ.โพธ์ิชยั สามญั 262,340.00 

110 นายสงคราม วรนาม 6/10/2561 อ.เมือง สามญั 262,320.00 

111 นายนิยม พลเยี่ยม 8/10/2561 อ.เมยวด ี สามญั 262,340.00 

112 นายบวั วารสิทธ์ิ 9/10/2561 อ.เมือง สามญั 262,480.00 

113 นางสุภาภรณ์ สงเคราะห ์ 17/10/2561 อ.เมือง สามญั 262,460.00 

114 นางสุภาพ วรรณค า 19/10/2561 อ.เกษตรวสิัย สามญั 262,440.00 

115 นายกฤษณ์ สิบหมู ่ 18/10/2561 อ.พนมไพร สมทบ 262,420.00 

116 นางก  าไลทอง ซาเหลา 23/10/2561 สนง.วฒันธรรม สมทบ 262,400.00 

117 นางทองทรัพย ์ปัตโต 31/10/2561 อ.เชียงขวญั สมทบ 263,440.00 

118 นายด ารงค ์ศรีจ านงค ์ 29/10/2561 อ.เสลภูม ิ สมทบ 263,420.00 

119 นายวจิิตร มลาตรี 7/11/2561 อ.เชียงขวญั สามญั 263,400.00 

120 นายประยูร พิชยั 2/11/2561 อ.เสลภูม ิ สามญั 263,420.00 

121 นายธงชยั ระวาดชยั 15/11/2561 อ.เสลภูม ิ สามญั 263,560.00 

122 นายเคน สมนัตศ์รี 19/11/2561 อ.อาจสามารถ สามญั 263,540.00 

123 นายนิพนธ์ โพดาพล 21/11/2561 อ.โพนทอง สมทบ 263,520.00 

124 นางพรพนั เชิงหอม 28/11/2561 อ.เมือง สมทบ 263,500.00 

125 นางนาง สุนทวงศ์ 5/12/2561 อ.โพนทราย สมทบ 263,480.00 

126 นายวนิช ถิ่นแสนดี 26/12/2561 อ.ธวชับุรี สามญั 264,740.00 
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รายละเอยีดสมาชิกสมาคมฯ ลาออก ระหว่างปี 2561  จ านวน 6 ราย  ดงันี ้

 

ล าดบั ช่ือ-สกุล ว/ด/ป/ที่ลาออก สังกดั ความสัมพนัธ์ หมายเหตุ 
1 นายภุริวฒัน ์ แสงค าภูม ิ 09/4/2561 อ.เมืองร้อยเอด็ สามญั - 
2 นางดวงใจ  ศรีจ านงค ์ 11/4/2561 อ.ศรีสมเดจ็ สมทบ - 
3 นายศุภชยั  ชาญประโคน 23/7/2561 บ านาญเขต1 สมทบ - 
4 นายฐิติกร  ชาญประโคน 23/7/2561 บ านาญเขต1 สมทบ - 
5 นายคณิน  ชาญประโคน 23/7/2561 บ านาญเขต1 สมทบ - 
6 นางสาววกิรานต ์ สุ่มมาตย ์ 17/8/2561 อ.ทุ่งเขาหลวง สมทบ - 

 

 

ที่ประชุม     ………………………………………………………………………………………………………… 
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           3.2  รบัทราบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของสมาคม ในรอบปี 2561 

                   3.2.1 การใชจ่้ายเงินงบประมาณประจ าปี 2561 

 

หมวดงบประมาณ ได้รับ จ่าย คงเหลือ 

  1. หมวดค่าตอบแทน 
1.1 สวสัดิการเจา้หนา้ที่ 
1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

   2. หมวดค่าใชส้อย 
      2.1 ค่าพิมพเ์อกสารและประชาสัมพนัธ์ 
      2.2 ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่สามญัและวสิามญั 
      2.3 ค่าธรรมเนียมทัว่ไปและค่าธรรมเนียมธนาคาร 
      2.4 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
      2.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 
      2.6 ค่าเบด็เตลด็และค่ารับรอง 
      2.7 ค่าภาษี และค่าใชจ่้ายตามกฎหมายแรงงาน 
      2.8 ค่าตรวจสอบบญัช ี
      2.9 ค่าเช่าส านกังาน 
      2.10 ค่าสาธารณูปโภค 
   3. หมวดค่าวสัดุและของใชส้ านกังาน 
   4. หมวดค่าอบรมสัมมนา 
   5. หมวดเงินเดือนเจา้หนา้ที่ 
   6. หมวดค่าช่วยเหลือจดัการงานศพ  
   7. ค่าพฒันาระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 
   8. งบกลาง 

 
20,000.00 

360,000.00 
 

200,000.00 
450,000.00 
200,000.00 
100,000.00 
100,000.00 
100,000.00 
200,000.00 
30,000.00 
48,000.00 
60,000.00 

100,000.00 
200,000.00 
849,960.00 
180,000.00 
50,000.00 

200,000.00 

 
9,000.00 

378,000.00 
 

125,467.00 
417,430.00 
120,128.00 

575.00 
91,600.00 
17,384.00 

   286,474.00 
30,000.00 
48,000.00 
17,153.40 
47,277.00 
344,600.00 
817,720.00 
189,000.00 

- 
50,000.00 

 
11,000.00 

-    18,000.00 
 

74,533.00 
       32,570.00 

79,872.00 
       99,425.00 

8,400.00 
82,616.00 

- 86,474.00 
- 
- 

42,846.60   
52,723.00 

     - 144,600.00 
32,240.00 

  - 9,000.00 
50,000.00    

150,000.00 
รวม 3,447,960.00 2,989,808.40 458,151.60 

 
 

ที่ประชุม    …………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

                              4.1 พิจารณาอนุมตัิบญัชีรายได ้ค่าใชจ่้าย และบญัชีงบดุลของสมาคม  

                                     4.1.1 รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

รายงานของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ     สมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอด็  จ ากัด  

ความเหน็ 

             ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั      
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ  วนัที่  31  ธนัวาคม  2561  และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส าหรับปีส้ินสุด   
วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

             ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูร้อยเอด็ จ  ากดั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที่
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มส่ีวนไดเ้สียสาธารณะ 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ต่องบการเงิน 

              ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
ส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็น
อิสระจากสมาคมฯ ตามขอ้ก  าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพที่ก  าหนดโดยสภาวชิาชีพในพระบรม
ราชูปถมัภ์ ในส่วนที่เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรับผิดชอบดา้น

จรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก  าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดร้ับเพยีงพอใช้
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความคิดเห็นของขา้พเจา้ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

              ผูบ้ริหารของสมาคมฯ เป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัท า และการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามที่

ควรตามหลกัการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มส่ีวนไดเ้สียสาธารณะ และรับผิดชอบเกีย่วกบัการ
ควบคุมภายในที่ผูบ้ริหารของสมาคมฯพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกดิจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดในการจดัท างบการเงิน 

ผูบ้ริหารสมาคมฯรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสมาคมฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่
เกีย่วกบัด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหารของสมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกสมาคมฯ หรือหยุดด าเนินการหรือไมส่ามารถด าเนินงานต่อเน่ือง

ต่อไปได ้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

              การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือม ัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกดิการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือม ัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือ

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกดิจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลวา่รายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
              ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการบญัชี ขา้พเจา้ได้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัใน 
งบการเงินไม่วา่จะเกดิจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิตามวธีิการตรวจสอบเพือ่ตอบสนอง 
ต่อความเส่ียงเหล่านั้นและไดห้ลกัการสอบบญัชีทีเ่พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น 
ของขา้พเจา้ ความเส่ียงที่ไมพ่บขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่

ความเส่ียงที่เกดิจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตเกีย่วกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  
การตั้งใจเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจระบบควบคุมภายในที่เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบ 
ที่เหมาะสมกบัสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของสมาคมฯ  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ 
การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วข้องซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ 
ผูบ้ริหารสมาคมฯและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกีย่วกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกดิขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของสมาคมฯใน 

การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้้อสรุปวา่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยที่เกีย่วขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับจนถึงวนัที่ใน
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรกต็ามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สมาคมฯ

ตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยวา่ 
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งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามควร 
              ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารสมาคมฯ เกีย่วกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผน
ไว ้ประเดน็ที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน ซ่ึง

ขา้พเจา้ไดพ้บระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

 

มงคล  พวงศรี 
(นายมงคล  พวงศรี) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 6878 
 

352 ถนนเทวาภิบาล ต าบลในเมือง อ  าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ 
วนัที่ 23 มีนาคม 2562 
 

ที่ประชุม    ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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                                     4.1.2 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่  31  ธนัวาคม  2561 

 
 

ที่ประชุม    ……………………………………………………………………………………………………………………..                                              

ทรัพย์สิน หมายเหตุ ปี  2561 ปี  2560

ทรัพย์สินหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 3 38,754,669.77     34,941,191.82      

ลูกหน้ีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 645,500.00           0.00

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 4 714,986.25           711,873.25           

รวมทรัพย์สินหมุนเวียน 40,115,156.02     35,653,065.07      

ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2.2,5  174,110.58           264,156.58           

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย 2.3,6 50,575.35             70,575.35              

รวมทรัพย์สินไม่หมุนเวียน 224,685.93           334,731.93           

40,339,841.95     35,987,797.00      

หนีสิ้นและทุน

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินสงเคราะห์รับล่วงหน้า 13,147,055.57     10,502,840.77      

122,348.49           96,894.23              

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 7 253,769.66           371,322.02           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 13,523,173.72     10,971,057.02      

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกองทนุส ารองบ าเหน็จเจา้หน้าท่ี 232,360.00           90,990.00

รวมหนีสิ้น 13,755,533.72     11,062,047.02      

ทุน

ทนุยกมา 24,959,802.34     16,183,504.33      

บวก  รายไดสู้ง(ต ่า)กวา่รายจ่ายประจ าปี 1,624,505.89       8,742,245.65        

รวมทุน 26,584,308.23     24,925,749.98      

40,339,841.95     35,987,797.00      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รวมหนีสิ้นและทุน

รวมทรัพย์สิน

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอด็  จ ากดั

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที ่  31   ธันวาคม   2561

บาท
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                                     4.1.3 งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่  31  ธนัวาคม  2561 
 

                                  

 

รายได้ 

รายไดค้า่สมคัร 21,600.00 112,300.00          

รายไดค้า่บ  ารุงรายปี 651,300.00 708,550.00          

รายไดค้า่ด าเนินการ 4 % 1,320,719.20 1,166,662.40      

ดอกเบ้ียรับเงินฝากสถาบนัการเงิน 1,224,111.09 969,421.29          

รายไดเ้งินบริจาค 1,648,000.00 8,377,100.00

รายไดอ่ื้น 0.00 100.00

รวมรายได้ 4,865,730.29       11,334,133.69    

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอด็  จ ากดั

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่  31   ธันวาคม   2561

ปี  2561 ปี  2560

บาท บาท

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและคา่จา้ง 817,720.00 625,050.00

คา่ล่วงเวลา 133,313.00 117,523.00

สวสัดิการเจา้หน้าท่ี 9,000.00 6,600.00

คา่เบ้ียประชุมคณะกรรมการ 378,000.00 449,000.00

คา่เบ้ียเล้ียงพาหนะ 91,600.00 104,500.00

คา่รับรอง 103,829.00 11,168.00

คา่ช่วยเหลือจดัการงานศพ 189,000.00 151,500.00

คา่ธรรมเนียม 120,128.00 64,570.00

คา่ไฟฟ้า 10,254.00 0.00

คา่โทรศพัท์ 6,899.40 0.00

คา่เช่าส านักงาน 48,000.00 48,000.00

คา่ใช้จ่ายในการอบรมสมัมนา 80,400.00 18,400.00
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ที่ประชุม    …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คา่ใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามญัและวิสามญั 417,430.00 359,505.00

คา่ใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน 264,200.00 0.00

คา่ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 575.00 60,000.00

เงินสมทบประกนัสงัคม 27,000.00 21,756.00

คา่บ าเหน็จเจา้หน้าท่ี 141,370.00 90,990.00

คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 21,638.00 62,424.00

คา่ของใช้ส านักงาน 47,277.00 90,983.00

คา่ตอบแทน 3,750.00 0.00

0.00 459.00

คา่พฒันาระบบคอมพิวเตอร์ 0.00 50,000.00

คา่สอบบญัชี 30,000.00 30,000.00

คา่เส่ือมราคา 90,046.00 85,303.18

คา่ธรรมเนียมธนาคาร



  28  
 

                                    4.1.4 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่  31  ธนัวาคม  2561 
 

 
 
 
 
 

 1. ข้อมูลทัว่ไป

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั  จดทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545    เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2551

2.  สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ

2.1  สมาคมฯ บนัทึกรายไดแ้ละคา่ใช้จ่ายตามเกณฑค์งคา้ง

2.2  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทนุหลกัหักคา่เส่ือมราคาสะสม   คา่เส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเสน้ตรง

           คุณภาพลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ   พ .ศ. 2544    โดยตั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีท่ีไมก่่อให้เกิดตามอายกุารใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย ์ ดงัน้ี

-เคร่ืองใช้ส านักงาน 5    ปี

-เคร่ืองตกแต่งส านักงาน 5    ปี

 2.3  คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทนุหลงัตดัจ าหน่ายแลว้  คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่ายโดยวิธีเสน้ตรง

เป็นระยะเวลา  4-5  ปี

3.   เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน   ประกอบดว้ย ปี  2561 ปี  2560

บาท บาท

เงินสด 0.00 0.00

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) กระแสรายวนั 9,700.00 9,700.00

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ออมทรัพย์ 131,589.52 119,716.94

เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็  จ  ากดั 38,613,380.25 34,811,774.88

รวม 38,754,669.77  34,941,191.82     

4. ทรัพย์สินหมุนเวียนอ่ืน   ประกอบดว้ย ปี  2561 ปี  2560

เคร่ืองเขียนแบบพิมพค์งเหลือ 16,306.25          17,193.25             

เงินรอเรียกเกบ็ 37,480.00          37,480.00             

คา่บ ารุงคา้งรับ 661,200.00        657,200.00           

รวม 714,986.25        711,873.25           

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอด็  จ ากดั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2561

ส านักงานสมาคมตั้งอยูภ่ายในอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั  เลขท่ี 66 ถนนปัทมานนท ์ ต  าบลในเมือง

อ าเภอเมืองร้อยเอด็  จงัหวดัร้อยเอด็  45000  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสงเคราะห์ซ่ึงกนัและกนัในการฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตายโดยไมป่ระสงคจ์ะหาก าไรแบง่ปันกนั
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5.  ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์    ประกอบดว้ย

บาท

ยอดยกมา ณ เพิม่ ลด ยอดคงเหลือ ณ

1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561

ราคาทุน

เคร่ืองใช้ส านักงาน 990,369.62 0.00 0.00 990,369.62           

เคร่ืองตกแต่งส านักงาน 46,000.00 0.00 0.00 46,000.00             

รวมราคาทุน 1,036,369.62 0.00 0.00 1,036,369.62       

ค่าเส่ือมราคาสะสม

เคร่ืองใช้ส านักงาน 726,215.04 90,046.00 816,261.04           

เคร่ืองตกแต่งส านักงาน 45,998.00 0.00 45,998.00             

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 772,213.04 90,046.00 0.00 862,259.04           

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 264,156.58 174,110.58

คา่เส่ือมราคาประจ าปี 2561   จ านวนเงิน   90,046.00  บาท

บาท

ยอดยกมา ณ เพ่ิม ลด ยอดคงเหลือ ณ

1 ม.ค. 2560 31 ธ.ค. 2560

ราคาทุน

เคร่ืองใช้ส านักงาน 941,989.62 48,380.00 0.00 990,369.62           

เคร่ืองตกแต่งส านักงาน 46,000.00 0.00 0.00 46,000.00             

รวมราคาทุน 987,989.62 48,380.00 0.00 1,036,369.62       

ค่าเส่ือมราคาสะสม

เคร่ืองใช้ส านักงาน 640,911.86 85,303.18     0.00 726,215.04           

เคร่ืองตกแต่งส านักงาน 45,998.00 -                 0.00 45,998.00             

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 686,909.86 85,303.18 0.00 772,213.04           

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 301,079.76 264,156.58

คา่เส่ือมราคาประจ าปี 2560    จ านวนเงิน    85,303.18  บาท
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(นายไพบูลย ์   อินทร์งาม)

นายกสมาคม

(ลงช่ือ) 

..............................................................

 
 
                                                               ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 

 

  
 
 

ที่ประชุม    …………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

 

 
 
 

 
 
 
 

ปี  2561 ปี  2560

6. โปรแกรมคอมพวิเตอร์รอตัดจ่าย บาท บาท

คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 80,000.00 80,000.00             

หัก คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่าย 29,424.65 9,424.65               

คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย 50,575.35 70,575.35

7.   หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน   ประกอบดว้ย ปี  2561 ปี  2560

บาท บาท

คา่สอบบญัชีคา้งจ่าย 30,000.00 30,000.00

คา่เช่าส านักงานคา้งจ่าย 0.00 4,000.00

เจา้หน้ีเงินสงเคราะห์ 223,769.66 213,269.66

เจา้หน้ีคา่โปรแกรมบริหารงานฯ 0.00 90,000.00

เงินรอตรวจสอบ(โอนฝาก) 0.00 34,052.36

 รวม 253,769.66        371,322.02
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                             4.2  พิจารณาอนุมตัิแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์
ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั ประจ าปี 2562 

                                    เพื่อใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ มีความคล่องตวัในการบริหารกจิการ
สมาคม ฯ และใชจ่้ายอย่างประหยดั ภายในกรอบอ านาจและหน้าที่  จึงเสนอแผนงานงบประมาณรายจ่ายของ
สมาคม ประจ าปี 2562 ต่อที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 

 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

 

หมวดรายจ่าย งบประมาณ 
ปี  2561 

รายจ่ายจริง คงเหลือ 
ปี 2561 

งบประมาณ 
ปี 2562 

รายละเอยีดประกอบ 
งบประมาณปี 2562 

1. หมวดค่าตอบแทน 
 1.1 สวสัดกิารเจา้หนา้ที่ 

 
20,000.00 

 
9,000.00 

 
11,000.00 

 
30,000.00 
  

 
-ค่ารักษาพยาบาลและสวสัดิการ 
  ตามระเบียบของสมาคมฯ  

 1.2 เบี้ยประชุม    
คณะกรรมการ 

360,000.00 
  

378,000.00 
  

-18,000.00 456,000.00 
  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของ 
  คณะกรรมการและค่าเบี้ยเลี้ยงผูท้ี ่  
  สมาคมฯ เชิญเขา้ร่วมประชุม  

2.หมวดค่าใช้สอย 
  2.1 ค่าพมิพเ์อกสาร 
และประชาสัมพนัธ์ 
กจิการสมาคม ฯ 
   

 
200,000.00 

  

 
125,467.00 

  

 
74,533.00 

 
200,000.00 

  

 
-เพื่อพิมพส์มุดประจ าตวัสมาชิก 
-เพื่อพิมพเ์อกสารหรือจดัท าส่ิงของ  
 หรือวสัดุอุปกรณ์ในการ
ประชาสัมพนัธ์กจิการสมาคมฯ  

2.2 ค่าใชจ่้ายในการ 
ประชุมใหญ่สามญัและ
วสิามญั   

450,000.00 
  

417,430.00 
  

32,570.00 600,000.00 
  

-ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่สามญั  
 ประจ าปี2562 ค่าอาหารวา่งและ
ค่าอาหารกลางวนั  
-ค่าจดัท าเอกสารวาระการประชุมและ
ค่าจดัส่งเอกสาร  

     2.3 ค่าธรรมเนียม
ทัว่ไป  

200,000.00 
  

  120,128.00 
  

79,872.00 200,000.00 
  

-ส าหรับเป็นค่าแสตมป์ส่งจดหมาย 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือลงทะเบียน 
 ในกจิการของสมาคมฯ  
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หมวดรายจ่าย งบประมาณ
ปี 2561 

รายจ่ายจริง คงเหลือ         
ปี 2561  

งบประมาณ   
ปี 2562 

รายละเอยีดประกอบ                   
งบประมาณปี 2562 

2.4 ค่าซ่อมแซมและ 
บ ารุงรักษา 

100,000.00 575.00 99,425.00 200,000.00 -ส าหรับเป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์
เคร่ืองใช ้
ในส านกังานและบ ารุง รักษา แกไ้ข
เพิ่มเติมระบบในกรณีต่างๆ 
-เพื่อต่อเติมที่ท  าการของสมาคม        
จ  านวน 100,000 บาท 
-เพื่อบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
ประจ าปี 2562 และอื่นๆ 

    2.5 ค่าเบี้ยเลี้ยง 
พาหนะ   

100,000.00 
  

91,600.00 
  

8,400.00 100,000.00 
  

-ค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการและ  
 เจา้หนา้ที่ ตามระเบียบ  

    2.6 ค่าเบด็เตลด็
  

100,000.00 
  

17,384.00 
  

82,616.00 100,000.00 
  

-ค่าธรรมเนียมธนาคาร และอื่นๆ  
 ตามความจ าเป็นของกจิการ 
 สมาคมฯ   

    2.7 ค่าภาษี และ
ค่าใชจ่้าย ตามกฎหมาย
แรงงาน   

200,000.00 
  

286,474.00 
  

-86,474.00 200,000.00 
  

-ค่าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
-ค่าสมทบกองทุนแรงงาน 
-ค่าประกนัสังคม  
-ค่าล่วงเวลา ตามกฎหมาย  

     2.8 ค่าตรวจสอบ
บญัช ี  

30,000.00 
  

30,000.00 
  

-    30,000.00 
  

-เพื่อเป็นค่าจา้งให้ส านกังานตรวจ  
 บญัชีเอกชน ตามที่นายทะเบียน 
 อนุญาตตรวจสอบบญัชีสมาคมฯ 

      2.9 ค่าผูต้รวจบญัชี  - - - 24,000.00 -เพื่อเป็นค่าตอบแทนผูต้รวจบญัชี
เดือนละ 2 ครั้ ง  ครั้ งละ 1,000 บาท 

      2.10  ค่าเช่า
ส านกังาน 

48,000 48,000 - 48,000 -จ่ายตามจริงเหมาจ่ายเดือนละ 4,000 
บาท 

      2.11 ค่าตอบแทนท า
ความสะอาด 

       -         -  -    14,400.00 
  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งท าความสะอาด
เดือนละ 1,200 บาท 

      2.12 ค่า
สาธารณูปโภค 

60,000.00 
  

17,153.40 42,846.60 100,000.00 
  

-ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศพัท ์  
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หมวดรายจ่าย งบประมาณ
ปี 2561 

รายจ่ายจริง คงเหลือ         
ปี 2561  

งบประมาณ   
ปี 2562 

รายละเอยีดประกอบ                   
งบประมาณปี 2562 

3.หมวดค่าวสัดุ
และของใช้
ส านกังาน 

100,000.00 
  

47,277.00 
  

52,723.00 100,000.00 
  

-ส าหรับจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียน แบบพมิพ์
ต่างๆ ที่ใชก้จิการของสมาคมฯ เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน ใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิก
หนงัสือมอบอ านาจ สมุด ทะเบียนต่างๆ 
และแฟ้มเกบ็เอกสาร อกีทั้งกระดาษ     
ผา้หมึกและของใช ้ส านกังานทุกชนิดที่
จ  าเป็นต่อกจิการของสมาคมฯ 

4. หมวดค่าอบรม
สัมมนา 

200,000.00 
  

344,600.00 
  

-144,600.00 600,000.00 
  

-ส าหรับจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนา  
 ของเจา้หนา้ที่ กรรมการและตวัแทน
สมาชิกเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่กรรมการและ
สมาชิกของสมาคมในรอบปี  

5. หมวดเงนิเดือน
เจ้าหน้าที่ 

849,960.00 
  

817,720.00 
  

32,240.00 1,137,470.00 
  

-ส าหรับจ่ายเงินเดือนเจา้หนา้ที่สมาคม 
จ านวน 3 คน ตั้งแต่ ม.ค. 62-ม.ีค.62 
เดือนละ 61,770 บาท รวมเป็นเงิน 
118,310 บาทและเงินเพิ่มเติมค่าครองชีพ 
คนละ 4,000 บาทจ านวน 1 คน คนละ 
3,500 บาท จ านวน 2 คนต่อเดือน รวม
เป็นเงิน 33,000 บาท และเงินเดือนตั้งแต่
เม.ย.62 – มิ.ย.62 เดอืนละ 76,550 เงิน
เพิ่มเติมค่าครองชีพ 4,000 บาท จ านวน 1 
คน คนละ 3,500 บาท จ านวน 3 คน เงิน
เพิ่มเติมค่าครองชีพ จ านวน 1 คน 4,000 
บาท จ านวน 3 คน คนละ 3,500 บาท 
จ านวนทั้งส้ิน 568,010 บาท ตั้งแต่ก.ค.
62-ธ.ค.62 เงินเดือนเจา้หนา้ที่จ  านวน 4 
คน เดือนละ 80,410 บาทรวมเป็นเงิน 
482,460 บาทและเงินค่าครองชีพจ านวน 
1 คน 4,000บาท จ านวน 3 คนคนละ 
3,500 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงิน 87,000 
บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 569,460 บาท 
รวมทั้งปีบญัชีจ านวน 1,137,470 บาท 
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หมวดรายจ่าย งบประมาณ 
ปี  2561 

รายจ่ายจริง คงเหลือ 
ปี 2561 

งบประมาณ 
ปี 2562 

รายละเอยีดประกอบ 
งบประมาณปี 2562 

6. หมวดค่า
ช่วยเหลือจดัการ
ศพ 

180,000.00 
  

189,000.00 
  

-9,000.00 300,000.00 
  

-เพื่อจ่ายให้แกท่ายาทสมาชิกที่  
 เสียชีวติเป็นค่าหรีด หรือ อื่นๆ 
โดยจ่ายเป็นรายศพ  ศพละ 1,500 
บาท 

7. ค่าพฒันาระบบ 
ปฏิบัติการ
คอมพวิเตอร์ 

50,000.00 
  

     -  50,000.00 50,000.00 
  

- เพือ่ใชจ่้ายเป็นค่าพฒันาระบบ 
 คอมพิวเตอร์ใหม่และโปรแกรม  
 คอมพิวเตอร์และอื่นๆที่
เกีย่วขอ้งกบัระบบคอมพิวเตอร์ 

8. งบกลาง 200,000.00 
  

50,000.00 
  

150,000.00 200,000.00 
  

-เป็นงบส ารองในเมือ่เงินหมวด
ใด หมวดหน่ึงหมดลงกอ่นและ
สมาคมฯ มีความจ าเป็นในการ
ด าเนินกจิการซ่ึงไม่เสียหายต่อ
การด าเนินกจิการของสมาคมฯ 

รวม 3,447,960.00 2,989,808.40 458,151.60 4,689,870.00  

 

ที่ประชุม     ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                 4.3 การแกไ้ขขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัยค์รูร้อยเอด็  จ  ากดั 
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2560  

ขอ้บงัคบัเดิม (ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ. 2560 ขอ้บงัคบัที่ขอแกไ้ขเพิ่มเติม หมายเหต ุ

หมวด 1 
ข้อความทั่วไป 

 ข้อ 4. ในขอ้บงัคบัน้ี 
           “สมาชิกสมทบ” หมายความวา่ 
สมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ 
ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั  ที่ไม่เป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั ประเภทสามญั 
ตามระเบียบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ 
ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั วา่ดว้ยการรับสมาชิก
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย ์
ครูร้อยเอด็ จ  ากดั 
 

หมวด 1 

ข้อความทั่วไป 
            ข้อ 4. ในขอ้บงัคบัน้ี 
                       “ให้ยกเลิกขอ้ความเดิมและใช้
ขอ้ความต่อไปน้ีแทน” 
         “สมาชิกสมทบ” หมายความวา่  
สมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ 
ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั  ที่ไม่เป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั ประเภท
สามญั และให้รวมถงึคู่สมรส บุตร  
บุตรบุญธรรม บิดามารดา พี่นอ้งร่วมบิดา
มารดาเดียวกนั และพี่นอ้งร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกนั  

เหตุผลในการขอแก ้
   -  เพื่อใหส้มาคม 
สามารถเปิดรับสมาชิก
ไดม้ากขึ้นกวา่เดิม ซ่ึง
จะเป็นการส่งเสริม  
สวสัดิการให้แก่
ครอบครัวสมาชิก 

หมวด 4 
วธีิการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

        ข้อ 9. ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมตอ้งมี

คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

 

   (8) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย ์

ครูร้อยเอด็ จ  ากดั ประเภทสามญั หรือคู่สมรส หรือ

บุตร หรือบิดา มารดา ของสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั ประเภทสามญั หรือ  

 

 

                

                             หมวด 4 
วธีิการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

    ข้อ 9. ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม

ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

 
“ให้ยกเลิกขอ้ความเดิม ในขอ้ 9 (8) (9) (10) 
และ (11) และใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน” 
        (8) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์

ครูร้อยเอด็ จ  ากดั ประเภทสามญั หรือคู่สมรส 

หรือบุตร บุตรบุญธรรม หรือบิดา มารดา หรือ

พีน้่องร่วมบิดามารดาเดยีวกัน และพีน้่องร่วม

บิดาหรือมารดาเดยีวกนั ของสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั ประเภทสามญั   

 

เหตุผลในการขอแก ้
   -  เพื่อใหส้มาคม 
สามารถเปิดรับสมาชิก
ไดม้ากขึ้นกวา่เดิม ซ่ึง
จะเป็นการส่งเสริม  
สวสัดิการให้แก่
ครอบครัวสมาชิก 
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ขอ้บงัคบัเดิม (ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ. 2560 ขอ้บงัคบัที่ขอแกไ้ขเพิ่มเติม หมายเหต ุ

                (9) เป็นพนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า 

ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน หรือคูส่มรส หรือบุตรหรือ

บิดา มารดา ของพนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า 

ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน ในหน่วยงานทางการศึกษา

ทั้งของรัฐและเอกชน หรือ 

 

 

                (10) เป็นเจา้หนา้ที่สมาคม หรือคู่สมรส 
หรือบุตร หรือบิดา มารดา และไดส้มคัรเขา้เป็น
สมาชิก ภายในหน่ึงปี นบัแต่วนัที่ขอ้บงัคบัน้ีมีผล
ใชบ้งัคบัหรือนบัแต่วนัแรกเขา้ท างานเป็นเจา้หนา้ที่
สมาคม 
    กรณีเป็นคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา 
มารดา ของเจา้หนา้ที่สมาคม และไดส้มคัรเขา้เป็น
สมาชิกภายในหน่ึงปี นบัแต่วนัที่ขอ้บงัคบัน้ีมีผลใช้
บงัคบัหรือนบัแต่วนัที่จดทะเบียนสมรสเป็นคู่
สมรสของเจา้หนา้ที่สมาคมหรือ  
 
 
 
 

(9) เป็นพนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า ลูกจา้ง

ชัว่คราวรายเดือน หรือคูส่มรส หรือบุตร บุตร

บุญธรรม หรือบิดา มารดา หรือพี่น้องร่วม

บิดามารดาเดยีวกนั และพี่น้องร่วมบิดาหรือ

มารดาเดยีวกัน ของพนกังานราชการ 

ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน ใน

หน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน   

     (10) เป็นเจา้หนา้ที่สมาคม หรือคูส่มรส 
หรือบุตร หรือบิดา มารดา และไดส้มคัรเขา้
เป็นสมาชิก ภายในหน่ึงปี นบัแต่วนัที่
ขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัหรือนบัแต่วนัแรกเขา้
ท างานเป็นเจา้หน้าที่สมาคม 
             กรณีเป็นคู่สมรส หรือบุตร บุตร 
บุญธรรม หรือบิดา มารดา หรือพี่น้องร่วม
บิดามารดาเดยีวกนั และพี่น้องร่วมบิดาหรือ
มารดาเดยีวกัน ของเจา้หนา้ที่สมาคม และได้
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกภายในหน่ึงปี นบัแต่วนัที่
ขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัหรือนบัแต่วนัที่จด
ทะเบียนสมรสเป็นคูส่มรสของเจา้หนา้ที่
สมาคม  
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ที่ประชุม     ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

ขอ้บงัคบัเดิม (ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ. 2560 ขอ้บงัคบัที่ขอแกไ้ขเพิ่มเติม หมายเหต ุ

               (11) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย ์
ครูร้อยเอด็ จ  ากดั โดยการโอนสมาชิกภาพมาจาก
สหกรณ์อื่นหลงัจากวนัที่ขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั
และไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกภายในหน่ึงปี นบัแต่
วนัที่มีสิทธิในฐานะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ร้อยเอด็ จ  ากดั  
     กรณีเป็นคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา 
มารดา ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ 
จ  ากดั โดยการโอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อื่น
หลงัจากวนัที่ขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั และได้
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกภายในหน่ึงปี นบัแต่วนัที่คู่
สมรสของตนมีสิทธิในฐานะสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั หรือนบัแต่วนัที่จดทะเบียน
สมรสเป็นคู่สมรสของสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์
ครูร้อยเอด็ จ  ากดั โดยการโอนสมาชิกภาพมาจาก
สหกรณ์อื่นนั้น หรือ 
 

      (11) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
ครูร้อยเอด็ จ  ากดั โดยการโอนสมาชิกภาพมา
จากสหกรณ์อื่นหลงัจากวนัที่ขอ้บงัคบัน้ีมีผล
ใชบ้งัคบัและไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกภายใน
หน่ึงปี นบัแต่วนัที่มีสิทธิในฐานะสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั  
 กรณีเป็นคู่สมรส หรือบุตร บุตร 
บุญธรรม หรือบิดา มารดา หรือพี่น้องร่วม
บิดามารดาเดยีวกนั และพี่น้องร่วมบิดาหรือ
มารดาเดยีวกันของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูร้อยเอด็ จ  ากดั โดยการโอนสมาชิกภาพมา
จากสหกรณ์อื่นหลงัจากวนัที่ขอ้บงัคบัน้ีมีผล
ใชบ้งัคบั และไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกภายใน
หน่ึงปี นบัแต่วนัที่คู่สมรสของตนมีสิทธิใน
ฐานะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ 
จ  ากดั หรือนบัแต่วนัที่จดทะเบียนสมรสเป็นคู่
สมรสของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ร้อยเอด็ จ  ากดั โดยการโอนสมาชิกภาพมาจาก
สหกรณ์อื่นนั้น  
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                     4.4 การแกไ้ขระเบียบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัยค์รูร้อยเอด็  จ  ากดั  
วา่ดว้ย ระเบียบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของเจา้หนา้ที่สมาคม พ.ศ. 2560  

ระเบียบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของเจา้หนา้ที่
สมาคม พ.ศ. 2560 (เดิม) 

ระเบียบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของ
เจา้หนา้ที่สมาคม พ.ศ. 2560 (ที่ขอแกไ้ข) 

หมายเหต ุ

ข้อ 6. ต าแหน่งเจา้หนา้ที่สมาคม มีดงัน้ี 
           (1) พนกังาน ไดแ้กผู่ป้ฏิบตัิงานในลกัษณะ
ต่างๆ เช่น พนกังานบริการ พนกังานส่งเอกสาร 
พนกังานขบัรถ นกัการ ยาม คนงาน แม่บา้น หรือ
ต าแหน่งที่เรียกช่ืออื่นที่คณะกรรมการก  าหนด 
            (2)  เจา้หนา้ที่ 
            (3)  หวัหน้าฝ่าย 
            เจา้หนา้ที่ตามขอ้ 6 (2) และ (3) ไดแ้ก่
ผูป้ฏิบตัิงานในลกัษณะเฉพาะในฝ่ายต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมกบัโครงสร้างองคก์รโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 
ข้อ 8. การบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ด  ารงต าแหน่ง
เจา้หนา้ที่ นอกจากมีคุณสมบติัทัว่ไปครบถว้นตาม 
ขอ้ 7 แลว้ จะตอ้งมีคุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง และมี
พื้นความรู้ ดงัต่อไปน้ี 
        (1) พนกังาน ตอ้งมีพื้นความรู้ไม่ต  ่ากวา่ 
ระดบัการศึกษาภาคบงัคบั หรือตามที่สมาคม
ก  าหนดตามต าแหน่งงาน 
        (2) เจา้หนา้ที่ มีพื้นความรู้ ดงัน้ี 
              ก. มีพื้นความรู้ไม่ต  ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าในสาขาที่สมาคมก  าหนด                         
               ข. มีความรู้เกีย่วกบัการใชค้อมพิวเตอร์
ตามสมาคมก  าหนด หรือเคยท างานเกีย่วกบั 
คอมพิวเตอร์ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี โดยมีหนงัสือรับรอง 
         (3) หวัหน้าฝ่าย 
                ก. มีพื้นความรู้ไม่ต  ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าในสาขาที่ สมาคมก  าหนด  
                ข. ด  ารงต าแหน่งเจา้หนา้ที่มาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 3 ปี 
 

ข้อ 6. ต าแหน่งเจา้หนา้ที่สมาคม มีดงัน้ี 
 
“ให้ยกเลิกขอ้ความเดิม ในขอ้ 6 (3) และใช้
ขอ้ความต่อไปน้ีแทน” 
             (3) หวัหน้าส านกังาน 
 
 
 
 
 
 
“ให้ยกเลิกขอ้ความเดิม ในขอ้ 8 (3) ค  าวา่ 
หวัหน้าฝ่าย และใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน” 
             (3) หวัหน้าส านกังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการแกไ้ข 
 
  - เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัโครงสร้างของ
สมาคม 
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ระเบียบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของเจา้หนา้ที่
สมาคม พ.ศ. 2560 (เดิม) 

ระเบียบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของ
เจา้หนา้ที่สมาคม พ.ศ. 2560 (ที่ขอแกไ้ข) 

หมายเหต ุ

ข้อ 15. หวัหน้าฝ่าย  
            (1) ควบคมุบงัคบับญัชาเจา้หนา้ที่ในฝ่าย 
            (2) งานในภารกจิของฝ่าย 
            (3) งานเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ
ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
            (4) ปฏิบตังิานอื่น ตามที่ไดร้ับมอบหมาย
จากนายกสมาคมหรือคณะกรรมการ 
 
ข้อ 30.  ใหเ้จา้หนา้ที่ไดร้ับเงินเพิ่มค่าครองชีพตาม
ต าแหน่ง  ดงัน้ี 
             (1) หวัหน้าฝ่ายให้ไดร้ับเงินเพิ่มค่าครองชีพ 
เดือนละ 4,000 บาท 
             (2) เจา้หนา้ที่ให้ไดร้ับเงินเพิ่มค่าครองชีพ 
เดือนละ 3,500 บาท 
              ให้สมาคมจดัท าประมาณการค่าใชจ่้ายเพื่อ
การน้ีไวใ้นหมวดค่าใชจ่้ายเงินเดือนและเงิน         
ค่าครองชีพเจา้หนา้ที่ ของประมาณการค่าใชจ่้าย 

“ให้ยกเลิกขอ้ความเดิม ในขอ้ 15 ค  าวา่ 
หวัหน้าฝ่าย และใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน” 
             ข้อ 15. หวัหน้าส านกังาน 
 
 
 
 
 
“ให้ยกเลิกขอ้ความเดิม ในขอ้ 30 (1) ค  าวา่ 
หวัหน้าฝ่าย และใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน” 
             (1) หวัหน้าส านกังาน 
 

เหตุผลในการแกไ้ข 
 
  - เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัโครงสร้างของ
สมาคม 

 

 

ที่ประชุม     ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                  4.5 การแกไ้ขบญัชีทา้ยระเบียบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัยค์รูร้อยเอด็  
จ  ากดั วา่ดว้ย ระเบียบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของเจา้หนา้ที่สมาคม พ.ศ. 2560  

                                         4.5.1 บญัชีก  าหนดอตัราเงินเดือนตามต าแหน่ง  ข้อความเดิม ค าว่า “หวัหน้าฝ่าย ให้

แก้ไขเป็น หวัหน้าส านักงาน” 

(เดิม) 

ล าดบัที่ ต าแหน่ง ขั้นเงินเดือน 
1 
 
2 
 
 
 
3 
   

พนกังาน เช่น แม่บา้น ยาม นกัการ คนขบัรถ 
พนกังานบริการ พนกังานส่งเอกสาร 
เจา้หนา้ที่ 
  2.1 มพีื้นความรู้ระดบั ปวช. หรือเทยีบเท่า 
  2.2 มพีื้นความรู้ระดบัอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  2.3 มพีื้นความรู้ระดบัปริญญาตรี หรือเทยีบเท่า 
หวัหน้าฝ่าย 
  

ขั้นต ่า   6,680  บาท       ข ั้นสูง  23,700  บาท 
 
 
ขั้นต ่า    9,470  บาท      ข ั้นสูง  24,920  บาท 
ขั้นต ่า  13,640  บาท      ข ั้นสูง  38,770  บาท 
ขั้นต ่า  15,750  บาท      ข ั้นสูง  54,500  บาท 
ขั้นต ่า  18,920  บาท      ข ั้นสูง  73,190  บาท 
  

 

(ขอแกไ้ข) 

ล าดบัที่ ต าแหน่ง ขั้นเงินเดือน 
1 
 
2 
 
 
 
3 
   

พนกังาน เช่น แม่บา้น ยาม นกัการ คนขบัรถ 
พนกังานบริการ พนกังานส่งเอกสาร 
เจา้หนา้ที่ 
  2.1 มพีื้นความรู้ระดบั ปวช. หรือเทยีบเท่า 
  2.2 มพีื้นความรู้ระดบัอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  2.3 มพีื้นความรู้ระดบัปริญญาตรี หรือเทยีบเท่า 
หวัหน้าส านกังาน 
  

ขั้นต ่า   6,680  บาท       ข ั้นสูง  23,700  บาท 
 
 
ขั้นต ่า    9,470  บาท      ข ั้นสูง  24,920  บาท 
ขั้นต ่า  13,640  บาท      ข ั้นสูง  38,770  บาท 
ขั้นต ่า  15,750  บาท      ข ั้นสูง  54,500  บาท 
ขั้นต ่า  18,920  บาท      ข ั้นสูง  73,190  บาท 
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                                         4.5.2 บญัชีก  าหนดเง่ือนไขและหลกัประกนัของเจา้ที่สมาคม  ข้อความเดมิ ค าว่า  

“หวัหน้าฝ่าย ให้แก้ไขเป็น หวัหน้าส านกังาน” 

 

                                                                         (เดิม) 
ต าแหน่ง บุคคลค ้าประกนั เงินสดไม่ต  ่ากวา่ มูลค่าหลกัประกนั 

หวัหน้าฝ่าย 
เจา้หนา้ที่ 
พนกังาน 

1 คน 
1 คน 
1 คน 

60 เท่าของอตัราค่าจา้งรายวนั  
60 เท่าของอตัราค่าจา้งรายวนั 
60 เท่าของอตัราค่าจา้งรายวนั 

37,000 
31,000 
13,000 

 

(ขอแกไ้ข) 

ต าแหน่ง บุคคลค ้าประกนั เงินสดไม่ต  ่ากวา่ มูลค่าหลกัประกนั 
หวัหน้าส านกังาน 
เจา้หนา้ที่ 
พนกังาน 

1 คน 
1 คน 
1 คน 

60 เท่าของอตัราค่าจา้งรายวนั  
60 เท่าของอตัราค่าจา้งรายวนั 
60 เท่าของอตัราค่าจา้งรายวนั 

37,000 
31,000 
13,000 

 

                                  4.6 การแต่งตั้งผูต้รวจบญัชีสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัยค์รูร้อยเอด็  จ  ากดั 

ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัยค์รูร้อยเอด็  จ  ากดั ขอ้ 31 สมาคมจึงเสนอ

แต่งตั้ง นางมยุรี  โอวาทกานนท ์ เป็นผูต้รวจบญัชีสมาคม 

 

ที่ประชุม     ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอ่ืน ๆ 

...................................................................................................................................................................................

............................................................................. ......................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................

.................................................................................................................................................................... ...............

...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................  

ปิดประชุมเวลา..............................น. 


